
 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 
 

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
06.11.2020 м. Київ № 48/3 

 

Про погодження Інформаційного листа щодо порядку розгляду та 

оформлення результатів перевірок з контролю якості 

Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Статутом Аудиторської палати України, затвердженим 

рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/11, 

Положенням про  Раду  Аудиторської палати України, затвердженим  рішенням 

установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 (зі змінами та 

доповненнями), Рада Аудиторської палати України 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити Інформаційний лист щодо порядку розгляду та оформлення 

результатів перевірок з контролю якості, що додається. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити цей  

Інформаційний лист на офіційному сайті Аудиторської палати України. 

 

 

 

 

                            Т.О. Каменська        
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Голова АПУ 



Додаток  

до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 06.11.2020 № 48/3 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

Шановні члени АПУ! 

Звертаємо увагу на порядок оформлення результатів перевірок з контролю 

якості, що викладені у розділу IV «Рекомендацій щодо проведення перевірок з 

контролю якості аудиторських послуг».  
Після завершення перевірки за місцезнаходженням САД інспектор (керівник 

групи інспекторів) складає проект звіту про результати перевірки та передає його 

на ознайомлення САД.  
 До завершення процедури обговорення із САД проекту звіту не робиться 

узагальнюючий висновок щодо результатів перевірки. 
САД має право підготувати обґрунтовані коментарі до проекту звіту та 

передати їх  інспектору. Після  їх отримання інспектором,  він узгоджує з 

керівником САД дату обговорення та узгодження проекту звіту, а також місце 

проведення обговорення й узгодження проекту звіту. 
Під час обговорення та узгодження проекту звіту інспектор (група 

інспекторів) має право отримувати від САД додаткову інформацію, підтвердні 

документи та/або відповідні пояснення з метою уточнення фактів, викладених у 

коментарях до проекту звіту. 
За результатами обговорення та узгодження проекту звіту складається 

протокол узгодження.  
Протокол узгодження підписується інспектором (керівником групи 

інспекторів) та керівником САД (або уповноваженою ним особою, яка діє на 

підставі довіреності).  
У разі коли за результатами обговорення та узгодження проекту звіту 

інспектор (група інспекторів) не врахував коментарів САД, протокол узгодження 

підписується з відповідною позначкою в ньому. 
Керівник САД  має право відмовитися від узгодження проекту звіту 

та/або підписання протоколу узгодження.  
У такому разі інспектор (керівник групи інспекторів) складає акт про відмову 

та робить відповідний запис у протоколі узгодження. 
Протягом 5 робочих днів після дати обговорення та узгодження проекту 

звіту або складання акта про відмову САД може оскаржити попередні результати 

перевірки  до Ради Аудиторської палати України. 
У випадку оскарження САД попередніх результатів перевірки до Ради 

Аудиторської палати України процес завершення підготовки звіту призупиняється 

до прийняття Радою Аудиторської палати України рішення по суті такої скарги. 
Інспектор (керівник групи інспекторів) підписує звіт про результати 

перевірки та передає його у двох примірниках на затвердження Раді Аудиторської 

палати України. 
Рада Аудиторської палати України затверджує звіт про результати перевірки 

(та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків внутрішньої системи 

контролю якості) протягом 30 днів із дати його отримання або відправляє його на 

доопрацювання інспектору (керівнику групи інспекторів) з відповідними 

зауваженнями та пропозиціями. 
Рішення Ради Аудиторської палати України щодо проходження перевірки 

оприлюднюється на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 
 

Рада  Аудиторської палати України 
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